
 
    

 
 

Περιδιαβαίνοντας την πόλη της 
Καβάλας 

στο χρόνο και στο χώρο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σ’ αναπολώ ω γη των ενδόξων προγόνων, 
αρχαία Σκάβαλα και Νεάπολη, 

άξιο επίνειο των ξακουστών Φιλίππων 
και της Χριστούπολης τη μυρωμένη γη 

που τ’ άγιο πάτημα των Αποστόλων των Εθνών 
δέχτηκε πρώτα αυτή. 

Αναπολώ και οραματίζομαι, 
δρέποντας άνθη και καρπούς αρχαίου πνεύματος 

από της Ιστορίας τον κήπο.  
Μ. Μώρου, ΑΝΑΠΟΛΩ 

 

 



 
Α Μέρος 

Η ιστορία της πόλης της Καβάλας 
 
 

 
Ομάδα εκπαιδευομένων: 

Κιάφης Διαμαντής 
Πατσίδου Ελένη 
Παυλίδου Μαρίνα 
Πετρίδου Βασιλεία 
Πολυχρονιάδου Αικατερίνη 
Σφίνιου Αικατερίνη 
Τασσόπουλος Κωνσταντίνος 
Τριανταφυλλίδου Όλγα 
Τσολακάκη Λουΐζα 
Τσοτσοπούλου Ζωή 
Χαϊδεμένου Ευαγγελία 
Χατζηβασιλειάδου Ελισάβετ 
Κοντογιάννης Ιωάννης 
Κωστάρα Παρασκευή 
Κώστας Βασίλειος 
Μουσθενιώτη Συμέλα 
Μπουριατσένκο Mαρίνα 
Ντουρντάς Νικόλαος 
Οικονομίδου Αικατερίνη 
Παπαδοπούλου Ευτροπία 
Παπάζογλου Ειρήνη- Αγάπη 
 
 
 

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: 
Λεμονή Ιωάννα, φιλόλογος, ΠΕ 02 
Λιάρας Δημήτριος, Πληροφορικής, ΠΕ 19 



      Αρχαίοι  χρόνοι 

Φίλιππος Β 

 
 

 

 
 
Η χρονολογία ίδρυσης της αρχαίας Καβάλας δεν είναι γνωστή από 

ιστορικές πηγές. Απομεινάρια ενός πρώτου οικισμού βρέθηκαν στην 
περιοχή μεταξύ της σημερινής Καλαμίτσας και της Κηπούπολης. Ο 
οικισμός αυτός είναι γνωστός με το όνομα Αντισσάρα και τοποθετείται 
κάπου στη νεολιθική εποχή, χωρίς όμως ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία. 
 Νεότερες έρευνες απέδειξαν ότι στα μέσα του 7ου αι. π.Χ. κάτοικοι 
της Θάσου μαζί με μετανάστες της Πάρου ίδρυσαν τη Νεάπολη, με 
σκοπό να αντιμετωπίσουν τις Θρακικές επιδρομές. Η Νεάπολη ιδρύθηκε 
στο βράχο της σημερινής Παναγίας, δίπλα στο καρνάγιο. 
 Η αρχαία Νεάπολη βρισκόταν σε προνομιακή γεωγραφική θέση. 
Πλούσια, χάρη στα μεταλλεία χρυσού και 
αργύρου της περιοχής και στην κίνηση του 
λιμανιού της, ήδη από το 500 π.Χ. κόβει 
νομίσματα και ανεξαρτητοποιείται από τη 
μητρόπολη Θάσο.  

Από την περιοχή αυτή περνούν οι Πέρσες κατά την εκστρατεία 
τους κατά των Ελλήνων. Έπειτα από τη μάχη των Πλαταιών και την 
αποχώρηση των Περσών η Νεάπολη γίνεται μέλος της Aθηναϊκής 

Συμμαχίας. 
   Από την περιοχή αυτή πέρασαν επίσης και οι 
βασιλείς Φίλιππος Β΄ και Μ. Αλέξανδρος, προκειμένου να 
υποτάξουν τις πόλεις της Θράκης. Το 346 π.Χ. ο Φίλιππος 
Β΄ εξουσιάζει τη Θράκη. Τα επόμενα χρόνια καταλαμβάνει 
και τη Θάσο, ενώ η Νεάπολη γίνεται το επίνειο των 
Φιλίππων (η πόλη των «Κρηνίδων» μετονομάζεται σε 
«Φιλίππους») . 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



Ρωμαϊκά Χρόνια 

 

  
 
 

Η θέση της Νεάπολης ως σημαντικό εμπορικό λιμάνι και κόμβος 
της Εγνατίας οδού ενισχύεται από τους Ρωμαίους.  

  
Ο Βρούτος και ο Κάσσιος, αρχηγοί των 

δημοκρατικών και δολοφόνοι του Καίσαρα, 
χρησιμοποίησαν την πόλη της Νεάπολης ως 
βάση του στόλου τους στη δραματική, για τη 
ρωμαϊκή δημοκρατία, σύγκρουση των    
Φιλίππων, το 42 π.Χ. 

 Η μάχη στους Φιλίππους ξεκίνησε το 
42 π.Χ. Στις 3 Οκτωβρίου ο Βρούτος νίκησε 

τον πολιτικό του αντίπαλο Οκταβιανό, αλλά ο Κάσσιος νικήθηκε από το 
Μάρκο Αντώνιο και αυτοκτόνησε. Στις 23 Οκτωβρίου ξεκίνησε η 
δεύτερη μάχη. Οι δημοκρατικοί υπέστησαν πανωλεθρία και ο Βρούτος 
αυτοκτόνησε, πέφτοντας πάνω στο ξίφος του, για να μην πιαστεί 
αιχμάλωτος. 

 
 Γύρω στα 50 μ.Χ. φτάνει στη 
Νεάπολη ο Απόστολος Παύλος, 
αρχίζοντας τη χριστιανική διδασκαλία 
στον ευρωπαϊκό χώρο. Ιδρύεται η 
πρώτη χριστιανική εκκλησία στην 
Ευρώπη και βαπτίζεται η πρώτη 
ευρωπαία χριστιανή, η Λυδία, μαζί με 
την οικογένειά της. 

 
 
 
 
 
 
 Το Βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας είναι  
μοναδικό στο είδος του στη χώρα μας 
και αποτελεί πόλο έλξης των   
χριστιανών όλου του κόσμου. 

 

αρχαία Εγνατία οδός 

 



   Βυζαντινά χρόνια 
 

 
Τον 8ο – 9ο αι. το όνομα της πόλης αλλάζει και από Νεάπολη 

γίνεται Χριστούπολη  προς τιμήν του Αγίου Παύλου. 
 Η Χριστούπολη άνηκε στο Βυζαντινό θέμα του Στρυμόνα, που 
περιλάμβανε την περιοχή από το Στρυμόνα μέχρι τον ποταμό Νέστο. 
 Μετά τον 9ο αι., όταν οι Σλάβοι κάνουν επιδρομές, η Χριστούπολη 
μένει το τελευταίο οχυρό της περιοχής και το μοναδικό λιμάνι που 
εξασφαλίζει την επικοινωνία με τη Θεσσαλονίκη. 
 Το 1097 περνούν από τη Χριστούπολη τα στρατεύματα της Α΄ 
Σταυροφορίας, ενώ το 1185 η πόλη καίγεται από τους Νορμανδούς.  
Ανακαινίζεται το 1193 από τους Λομβαρδούς, που την καταλαμβάνουν, 

όταν το βυζαντινό κράτος καταλύεται από 
τους Φράγκους. 
 Κατά το 14ο αι. η Χριστούπολη 
παίζει σημαντικό ρόλο, όταν οι Σέρβοι και 
οι Τούρκοι διεκδικούν την Ανατολική 
Μακεδονία, ενώ το Βυζαντινό κράτος 
αντιμετωπίζει σοβαρά εσωτερικά 
προβλήματα.  Παραμένει, όμως, ως ένα 
από τα τελευταία στηρίγματα του 
Βυζαντινού κράτους.  
 Τελικά, η πόλη κυριεύεται από τους 
Τούρκους το 1387. Η διοίκησή της 
ανατίθεται  στον άλλοτε δεσπότη 
Μανουήλ Παλαιολόγο. Το 1391 η πόλη 
καταστρέφεται από τους Τούρκους.  

  
Το 1425 το κάστρο της Χριστούπολης 

δέχεται τα χτυπήματα των Ενετών, οι οποίοι 
καταλαμβάνουν την πόλη για διάστημα 
λιγότερο του ενός μήνα, αφού οι Τούρκοι 
την ανακαταλαμβάνουν κατόπιν πολιορκίας. 

 



      Νεότερα χρόνια 

 

 
 
 
 

Στο τέλος του 15ου αι. με αρχές του 16ου αι. η ονομασία της πόλης 
αλλάζει και πάλι και αναφέρεται ως Καβάλα. Για την προέλευση του 
ονόματος αυτού υπάρχουν διάφορες απόψεις, με επικρατέστερη αυτή που 
υποστηρίζει ότι οι πρώτοι κάτοικοί της ήρθαν από την αρχαία πόλη 
Σκάβαλα, που ήταν κτισμένη εκεί όπου βρίσκεται σήμερα το χωριό 
Παληά Καβάλα.  Με  τον ερχομό των νέων κατοίκων η πόλη πήρε άλλη 
όψη και μορφή, έπαψε να λέγεται Χριστούπολις και αναφέρεται ως Νέα 
Σκάβαλα . Αργότερα, έπαψε να είναι Νέα και ονομαζόταν Σκαβάλα. Σιγά 
σιγά παραλήφθηκε και το Σ και επικράτησε η ονομασία Καβάλα. 

 
 

Γύρω στα 1530 γίνονται 
στην πόλη μεγάλα έργα, η πόλη 
επεκτείνεται  προς   το λιμάνι,  
κτίζεται νέος περίβολος και στη 
θέση του παλιού τειχίσματος  
υψώνεται ένα από τα 
εντυπωσιακότερα μνημεία της 
Καβάλας, το υδραγωγείο, γνωστό 
ως Καμάρες. 

 
 

 
Το 1611 πειρατές από την Φλωρεντία προσπαθούν να καταλάβουν 

το φρούριο, όμως αποτυγχάνουν. 
Στις αρχές του 18ου αιώνα η εμπορική σημασία του λιμανιού της 

Καβάλας μεγαλώνει. Η Καβάλα αποτελεί τον τόπο αποθήκευσης 
εμπορευμάτων από Σμύρνη και Αίγυπτο, καθώς και προϊόντων της 
Θάσου και των υπόλοιπων νησιών του Αιγαίου. Στο λιμάνι επίσης αυτό 
φορτώνονται μπάλες κανονιών που κατασκευάζονται στην 
Ελευθερούπολη και προορίζονται για την Κωνσταντινούπολη. Σιγά σιγά 
το ελληνικό στοιχείο πληθαίνει και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
οικονομία της περιοχής. 

 



 
Το 1769 γεννήθηκε εδώ ο 

ιδρυτής της αιγυπτιακής δυναστείας 
Μωχάμετ Άλη (Μεχμέτ Αλή). Το 
1814 ίδρυσε το Ιμαρέτ, εξαίσιο 
οικοδόμημα ισλαμικής 
αρχιτεκτονικής. Χρησιμοποιήθηκε 
ως πτωχοκομείο και 
ιεροδιδασκαλείο. 

 
 

 
Στα μέσα του 19ου αιώνα αρχίζει η ανάπτυξη του καπνεμπορίου 

και η φήμη της Καβάλας ξεπερνά τα ελληνικά δεδομένα.  Στο τέλος του 
19ου αιώνα η ελληνική κοινωνία της Καβάλας είναι πιο δυνατή από ποτέ. 
Οδηγείται σε ραγδαία οικονομική ανάπτυξη. Γύρω στα 1900 και κατά τα 

επόμενα χρόνια τεράστιες καπναποθήκες 
ανεγείρονται, ιδρύονται προξενεία 
Ευρωπαϊκών κρατών, χτίζονται 
μεγαλοπρεπή κτίρια και πολυτελείς 
οικίες. Η Καβάλα γίνεται οικονομικό και 
εμπορικό κέντρο ολόκληρων των 
Βαλκανίων. 
  

Από το 1903 έως το 1909 Έλληνες 
κάτοικοι της Καβάλας παίρνουν μέρος στο Μακεδονικό Αγώνα, καθώς 
και στην άμυνα κατά των βουλγάρων κομιτατζήδων. Τον Οκτώβριο, 
όμως, του 1912 βούλγαροι κομιτατζήδες καταλαμβάνουν την Καβάλα, 
χωρίς να υπάρξει αντίσταση από τους Τούρκους. 

  
Στις 25 Ιουνίου 1913 

εμφανίζονται ελληνικά σκάφη και 
πρωί της 26ης Ιουνίου 1913 το 
αντιτορπιλικό «Δόξα» καταπλέει 
στον όρμο της Καβάλας και 
καταλαμβάνει την πόλη. Στις 27 
Ιουνίου ο ναύαρχος Κουντουριώτης 
σε πανηγυρική ατμόσφαιρα 

αποβιβάζεται στην Καβάλα και παρίσταται σε δοξολογία, όπου ψάλλεται 
η απελευθέρωσή της. 
  



Στα 1922 με τη 
Μικρασιατική καταστροφή και 
την ανταλλαγή των πληθυσμών 
εγκαθίστανται στην Καβάλα 
περίπου 25.000 πρόσφυγες. Η 
άνθηση του καπνεμπορίου και 
η αύξηση του πληθυσμού έχουν 
σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία 
πλατιάς εργατικής τάξης. Οι 
καπνεργάτες οργανώνονται σε 
ισχυρά εργατικά σωματεία και 

διεκδικούν δυναμικά τα αιτήματά τους. Οι εργατικές κινητοποιήσεις 
είναι συχνές και η κοινωνική φυσιογνωμία της πόλης αλλάζει. 

Ακολουθούν η δικτατορία του Μεταξά, ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος, 
ο εμφύλιος. Το καπνεμπόριο συρρικνώνεται, η ανεργία ωθεί τις εργατικές 
τάξεις στη μετανάστευση, ο πληθυσμός μειώνεται και η Καβάλα χάνει 
πια την προπολεμική της αίγλη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    Η Καβάλα σήμερα 

 
 
 Η οικονομική δραστηριότητα της σημερινής πόλης βασίζεται 
κυρίως στο εμπόριο, τον τουρισμό, την αλιεία και την μεταποίηση.  
Κατέχει τη δεύτερη θέση σε πληθυσμό στη Μακεδονία και Θράκη μετά 
τη Θεσσαλονίκη. 
 Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού απασχολείται στον 
τριτογενή τομέα παραγωγής. 

  
 

Στην περιοχή της Καβάλας λειτουργεί η 
μοναδική μονάδα της χώρας που εξορύσσει 
και αποθειώνει πετρέλαιο.  

 
 

Ακόμα, 
λειτουργεί η μόνη  Βιομηχανία 
Φωσφορικών Λιπασμάτων της χώρας. 
Επιπλέον, λειτουργούν διάφορες μονάδες 
στη Βιομηχανική Περιοχή της πόλης, με 
κυριότερες αυτές της επεξεργασίας 
μαρμάρου και γυαλιού. 
  

Η ανάπτυξη του εμπορίου κατέστησε αναγκαία την κατασκευή του 
νέου λιμανιού «Φίλιππος Β΄» στη Βιομηχανική περιοχή της πόλης. 

 
 

Τέλος, η Καβάλα είναι διάσημη για την 
αλιεία της. Στην πόλη λειτουργεί μία από τις 
μεγαλύτερες ιχθυόσκαλες της Μεσογείου, απ’ 
όπου διακινούνται εμπορεύματα σε εσωτερικές 
ή διεθνείς αγορές. Η ανάπτυξη της αλιείας 
συνέβαλε στη δημιουργία ενός από τα τρία 
Ινστιτούτα Αλιευτικών Ερευνών που 
λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα στην περιοχή 

της Καβάλας.  
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